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 Jesus said to his disciples: "If your brother sins against you, go and tell him his 
fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your 

brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that 'every 
fact may be established on the testimony of two or three witnesses.' If he refuses 
to listen to them, tell the church.  If he refuses to listen even to the church, then 
treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever 

you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall 
be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if two of you agree on earth about 

anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly 
Father.  For where two or three are gathered together in my name, 

there am I in the midst of them." 
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Twenty  Third  Sunday / Dwudziesta trzecia niedziela

Monday, September 11  
  8:00am Eng   + Leonard & Irena Duszyński 
  8:30am Pol   + Józef & Stanisława Szatko 
 
Tuesday, September 12 The Most Holy Name of Mary 
 8:00am Eng   + Marian Kocyłowski 
      + Józef & Stanisława Szatko 
 7:15pm Pol    Intencje Specjalne 
 
 Wednesday, September 13   Saint John Chrysostom,  
       Bishop and Doctor of the Church 
   8:00am Eng   + Irena Duszyński 
   8:30am Pol   + Józef i Stanisława Szatko  
 
Thursday, September 14 The Exaltation of the Holy Cross  
  8:00am Eng   + Antoni Teluch 
  8:30am Pol   + Józef & Stanisława Szatko 
 
Friday, September 15 Our Lady of Sorrows  
  8:00am Eng   + Angeline Jozefowski 50th death  
       anniversary 
  8:30am Pol   + Józef i Stanisława Szatko 
    
Saturday, September 16  Saints Cornelius, Pope and Cyprian, 
       Bishop, Martyrs 
  8:00am Eng   + Józef i Stanisława Szatko 
  8:30am Pol   + Krystyna Wallas McConville   
  4:30pm Eng   + Fred Gryzwa 
      + Anthony Kowalik 
      + Cecilia Madura 
      + Sophie Setlik 
      + Dcn. Ted Lisowski 
 
Sunday, September 17 Twenty-Fourth Sunday in Ordinary  
       Time 
  7:30am Eng   + Józef i Stanisłąwa Szatko 
  9:00am Pol   + Teresa Zając 
      + Franciszek, Anna, Katarzyna Zając 
      + Emilia Prawica 
      + Janina Maśnica 
      + Teresa Maśnica 
      + Jan Niewiarowski 
      + Tadeusz Kogut 
      + Helena i Hipolit Adamski 
      + Edward Kosman 
      + Stanisław Purchla 
      + Zofia Bryła 
      + Józef Kogut 
      + Stanisława Stańczyk 
      + Piotr Potok 
      + Józef Ochał 
      + Maria Trojniak 
      + Janina Krengiel 
      + Andrzej Krengiel 
      + Wacława Cichoń - Milewska 
      + Rozalia i Władysław Burzec 
      + Stefania Baca 
      + Roman Podgórski 
      + Kula Family 
      + Karol Szypcio 

     + Władysław i Genowefa Szypcio 
     + Jan Podsada 
10:30am Eng  + For All Catechists 
12:00pm Eng  + Antoni Teluch 
  1:30pm Pol  + Leopold Majka 
      Teresa Parzygnat z Rodziną 
     + Stanisław i Eleonora Marciniak 
     + Stanisław i Franciszka Tabaka 
     + Bartłomiej Barczyk 
      Lidia Greszta z Rodziną 
      Halina Markowska-Wyrębał – urodziny 
      Krystyna Masternak 
     + Maria Sowa 
     + Maria Zarnowska 
     + Mary Barcik 
     + Józef & Rozalia Gradzki 
  7:00pm Pol   Parishioners 
     + Lucyna Rutkowska w m-c po pogrzebie 
     + Aleksander Rutkowski 
     + Andrzej Rutkowski 
     + Tadeusz Rutkowski 
      Bożena Radomska 
     + Antonina i Stanisław Tracz 
     + Józef i Maria Tracz 
     + Wojciech, Anna Tracz 
     + Helena i Kazimierz Jedliński 
     + Maria i Józef Szczur 
     + Michał i Krystyna Gęborys 
     + Dusze w czyśćcu cierpiące 
     + Kazimierz & Celina Tracz 
    
     
  

MASS TIMES  
Weekday Masses:  

Monday - Saturday: 8:00am (Eng) 
Monday, Wednesday - Saturday:  

8:30am (Pol) 
Tuesday: 7:15pm (Pol) 

 

Weekend Masses:  

Saturday: 4:30pm (Eng)  
 

Sunday:     
7:30am (Eng),  
9:00am (Pol),  

10:30am (Eng),  
12:00pm (Eng),  
1:30pm (Pol),  
7:00pm (Pol)  

 

RECONCILIATION: 
Saturdays from 3:15pm to 4:15pm 
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Monday, September 11 
Young at Heart Meeting 
Woman’s Club Board Meeting 
 

Tuesday, September 12 
8:30am-7:00pm Eucharistic Adoration 
2:30pm – Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
Wednesday, September 13 
8:00pm Table Tennis Club 
 
Thursday, September 14 
7:00pm Polish Baptism Meeting – Registration required 
 
Friday, September 15 
No Activities 
 
Saturday, September 16 
School Run/Walk Fundraiser – Bunker Hill #7 at 10:00am 
Second Collection – Adopt a Student 
 
Sunday, September 17 
Second Collection – Adopt a Student 

Weekend Collection —  September 3, 2017 
Kolekta niedzielna —  3 września, 2017  

THIS WEEK AT ST. CONSTANCE CHURCH 

 

Lucille Antonik 
Julie Bagaan 
Eugeniusz Barabasz 
Richard Baranski Jr. 
Loretta Beil 
Roderick Biedron 
Henry Bira 
Jean Blaszynski 
George Brindise 
Rosemary Bux 
Perla Cabrara 
Margaret Chrusciel 
John Coldren 
Anthony Costa 
James Dahl 
Patricia Daniels 
Mila David 
Jan Dusza 
Laura Dwyer 
Dorothy Gajda 
Irene Galassi 
Josephine Garoda 
Janina Gawel 
Alexandra Gillespie 
Hermina Gorczak 
Timmy Grobart 
Constance Grodecki  
Camille Gutowski 
Jozef Jablonski 
Ted Janur 
Boleslaw Jaroszynski 
Sandra Katulka 
Peter Koniecko 
Wladyslawa Kozak 
Tadeusz Krasowski 

Zofia Krasowska 
Teresa Kurk 
Elaine Liebucht 
Haley Link 
Joseph LoCascio 
Gina Lupo 
Michael Lupo 
Mary Malsen 
Alen Milewski 
Helen Mittelbrun 
Josiah Nelson 
Hilda Nunes 
Dolores Ott 
Amie Parisi 
Arlene Raszka 
Michael Richko 
Karen Rondano 
Sandra Sanoski 
Margaret Schaefer 
Schiltz Rosemery 
Anna Seklecki 
Helena Siekierska 
Mark Smith 
Rita Szczepanik 
Bogdan Tokarski 
Helen Tokarski 
Zdzislaw Wasilewski 
Kelsey Weeden 
Ola Wiesyks 
Julie Wrobel 
Cynthia Wurtz 
Józef Zegar 
Patricia N. Ziga 

 PRAY FOR OUR SICK 

Fiscal Year 2018 (July 1,2017— June 30, 2018) 
Minimum weekly collection required— $ 10,250 

Rok fiskalny 2018 (od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018)    
Minimum tygodniowego wymaganego dochodu  

We are grateful to all who give regularly of their time and 
talent. May God bless you!  

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy regularnie  
poświęcają swój czas i angażują swoje talenty.  Bóg zapłać!    

School Lottery 
 

Week 3 September 3 Jessica Chavez #95  

TOTAL:  $   8,505.98 
Parish Maintenance & Energy  $                          75.00 
Parish Sharing      $              15.00 
Convent Maintenance    $                       385.00 
Tree of Life       $            400.00 
Adopt A Student      $                  30.00 
First Friday       $            279.50 
First Saturday       $            264.00 
Hurricane Harvey      $         5,317.10 
PDD raffle tickets      $         25.00 

  4:30pm  —  $       1,844.00  
  7:30am  —  $           663.00   
  9:00am  —  $       2,541.00   
10:30am  —  $       1,076.00 

12:00pm —  $            504.00 
1:30pm   —  $         1,295.98 
7:00pm   —  $             578.00 
Children: — $                  4.00 

Dear Parishioners: Please add your Envelope # 
when using envelopes from the church pews. This 
will ensure that all your offerings are credited to 

your name. Thank you for your generosity! 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele. 
  
 Tematem dzisiejszych czytań jest miłość bliźnie-
go, ale także przestroga przed zejściem z właściwej 
drogi, drogi bez grzechu. Izajasz wręcz ostrzega nas, 
iż jeśli występni (grzeszący) nie zejdą z drogi grze-
chu, to nie będzie w nich życia. Naszym zadaniem 
jest takich ludzi przestrzegać i upominać. To ciężkie 
zadanie, ponieważ w dzisiejszych czasach, trudno 
być tym upominającym. Łatwiej nam przekazać upo-

mnienie naszym dzieciom, trudniej pozostałym krewnym, nato-
miast już upominanie kogoś poza rodziną raczej nie wchodzi w 
grę. 
 Właśnie na ten temat wypowiada się święty Paweł w liście 
do Rzymian. Słowami „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wza-
jemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Pra-
wo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie krad-
nij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym naka-
zie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! ”(Rz 13,8-9) od-
powiada na nasze wątpliwości. Czy jednak za dobro i miłość 
okazywane bliźniemu otrzymujemy to samo? 
 Kłótnie i spory należą do codzienności niejednej rodziny, 
rodzeństwa czy bliskich. Jednoznacznie możemy stwierdzić, że 
pierwszy krok powinien zawsze należeć do nas, nawet, jeśli 
wina jest po stronie drugiej osoby. Trzeba się przezwyciężać, 
zdobywać na odwagę, nie licząc zysków ani strat. Zdarza się, że 
krytykujemy innych bez uzasadnionej przyczyny. A po co? Le-
piej mimo wszystko kierować się wskazaniami Chrystusa doty-
czącymi upomnienia braterskiego „Gdy brat twój zgrzeszy, idź i 
upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego 
brata.” (Mt 18,15-16). Tylko jaką naukę możemy jeszcze za-
czerpnąć dla siebie z tej przypowieści? Nie oczerniajmy innych, 
jeśli mamy komuś do przekazania jakieś uwagi – to w cztery 
oczy. Nikt nie może żyć w spokoju, jeśli nosi w swym sercu ura-
zę do drugiego. Miłość rzeczywiście zaczyna się w domu. Spór 
może czasem oczyszczać atmosferę i otwierać nowe perspekty-
wy, a nawet może pogłębić więź. Od obu stron zależy, czy po-
szukujemy bliskości i pogodzenia się, czy stwarzamy dystans, 
dochodząc swoich własnych racji. Prośmy w modlitwie, abyśmy 
w naszych kontaktach międzyludzkich umieli kierować się zaw-
sze prawem miłości. 
 Zaznaczcie w swoich kalendarzach datę 28-go października, 
2017. Jest to data naszej dorocznej zabawy parafialnej „Parish 
Dinner Dance”, połączonej z obiadem, w naszej sali parafialnej 
„Handzel Center”. Zarezerwujcie miejsca dla siebie i swoich 
przyjaciół. Jest to zawsze dobra okazja do dobrej kulturalnej 
rozrywki, wzajemnego  spotkania i poznania, nawiązania no-
wych kontaktów, no i oczywiście poparcia Parafii św. Konstan-
cji. Zachęcam wszystkich do zakupienia losów naszej Wielkiej 
Loterii Pieniężnej. Chętnych prosimy o pomoc w sprzedawaniu 
losów loteryjnych. Bóg zapłać wszystkim za waszą życzliwość i 
ofiaranosć. 
 Składam serdeczne życzenia urodzinowe naszej parafialnej 
sekretarce Pani Dorocie Strek, sekretarce  REP Pani Dorocie 
Archackiej,  księdzu prałatowi Władysławowi Podeszwik oraz 
diakonowi Jim Schiltz. Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends. 
     
The subject of today's readings is love for one's 

neighbor, but also a warning against departing from 
the right way, without sin. Isaiah warns us that if 
sinners do not repent from their sin, they will have 
no share in eternal life. Our task is to watch out for 
and remind such people. This is a difficult task, be-
cause nowadays, it is difficult to be the one to  ad-
monish them. It is easier for us to pass the warning 
to our children, to the more difficult relatives, but to remind 
someone outside of the family is not likely to happen. 
 It is precisely on this subject that St. Paul speaks in the 
letter to the Romans. In the following words he answers our 
doubts: "Do not be indebted to anyone except for mutual 
love. For he who loves his neighbor, has fulfilled the law. For 
the commandments, like: Do not commit adultery, do not kill, 
do not steal, do not covet, and all others - are summarized in 
this commandment: Love your neighbor as yourself! "(Rom 
13: 8-9)  But do we receive the same goodness and love from 
our neighbor? 
 Arguments and disputes belong to the daily routine of 
many families, siblings or loved ones. We can clearly state that 
the first step towards reconciliation should always belong to 
us, even if the fault is on the side of the other person. You 
have to overcome your weakness, gain courage, and not be 
looking out for or counting profits or losses. Sometimes, we 
criticize others without a valid reason. Why? Better yet, follow 
Christ's instructions for fraternal admonition: "When your 
brother sins, go and remind him in private. If he ignores you, 
you will call your brother "(Mt 18: 15-16). What knowledge 
can we still draw for ourselves from this parable? Do not 
blame them in front of others if you have someone who needs 
some correction – do it privately. No one can live in peace if 
he carries resentment in his heart against another. Love really 
starts at home. Controversy can sometimes cleanse the at-
mosphere and open new perspectives, and may even deepen 
the bond. From both sides, it depends on whether we are 
looking for closeness and reconciliation or whether we create 
a distance, reaching our own rationale. Let us pray that in our 
interpersonal relationships, we can always be guided by the 
law of love. 
 Please mark your calendar on October 28, 2017. This is the 
date of our annual "Parish Dinner Dance," in the Handzel Cen-
ter. Book a place for yourself and your friends. It is always a 
good opportunity for good cultural entertainment, mutual 
meeting and getting to know each other, establishing new 
contacts, and, of course, supporting the Parish of St. Con-
stance. I encourage everyone to purchase our raffles. Are you 
interested in helping to sell raffle tickets? God bless you all for 
your kindness and sacrifice. 
 I would like to extend warmest birthday greetings to our 
parish secretary,  Dorota Strek, REP secretary, Dorota 
Archacki, Father Władysław Podeszwik, and Deacon Jim 
Schiltz. 

 God bless!  
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You are invited to purchase from the "Tree of Life" a leaf on 
which you can place the names of your loved ones: parents, 
siblings, relatives, friends, parishioners, priests, nuns, etc. 
Both the living and the dead can be named, so that their 
memories will last forever. Proceeds from this project will 
be used for flowers and expenses associated with the 
maintenance of the Church. There are both large and small 
leaves on the "Tree of Life". For the engraving and mount-
ing of each small leaf, the donation is $250.00, while for 
each large leaf it is $400.00. The number of leaves is limited 
and there may not be enough for everyone. Please visit the 
rectory office to complete all necessary transactions. For 
more information, please call our secretary, Dorota Strek at 
(773) 545 8581 ext. 0.  

Place the names of your loved ones on the “Tree of Life”. 

WOMAN’S  CLUB 
 
 

BACK TO SCHOOL NIGHT 
The Woman’s Club has planned exciting programs for 2017-2018.  Join us; dues are only $10.00 per year. As we watch 
the students of our parish start a new school year, let us relive those carefree days of our own youth.  The September 
25th meeting will be a trip down the school halls of our past. Find those class ribbons, autograph books, yearbooks, 
uniforms, sweaters, pictures, class rings, report cards, and other memorabilia of kindergarten through college.  Recall 
the memorable (and not so memorable) events.  Were you a class monitor, patrolperson, or teacher’s pet?  Do you 
remember your first crush, your date for the prom, or your first heartbreak?  Bring your treasures.  Put on bobby socks 
and saddle shoes.  Wear your class sweater.   
Do you still tremble at the mention of Sister Mary Urban or Father Exler? Do you remember your Baltimore Cate-
chism? Can you recite your multiplication tables?  How did you do in the Spelling Bee?  We will have an evening of 
sharing experiences, remembering classes, and eating a school lunch.  There may even be a special guest.   Don’t miss 
the thrill of that first day of school.   
School will be in session on Monday, September 25, 2017, in Borowczyk Hall. First bell rings at 6:00 p.m. with 1st period 
at 6:30p.m.  Don’t be late and get a tardy slip. 
You must register and buy a $5.00 lunch card.  Please fill out the form below and return to the rectory mailbox or drop 
in the Sunday collection by Monday, September 18, 2017. 
 
RESERVATIONS FOR THE OUTING TO THE SHRINE OF CHRIST’S PASSION ARE DUE BY SUNDAY, SEPTEMBER 24, 2017. 
The Clothing Drive is October 7th and October 8th, 2017. 
________________________________________________________________________________________________

__ 
ST CONSTANCE WOMAN’S CLUB BACK TO SCHOOL NIGHT       Monday, September 25, 2017 

 
NAME_____________________________________________________PHONE___________________________ 
 
_______________________Number attending at $5.00 per person for school cafeteria lunch 
 
_______________________Amount Enclosed  Please return to the rectory mailbox or drop in the Sunday collection 
         basket by MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017. 
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ON TRUE LOVE (INCONCEIVABLE) 
Copyright 2017 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 

 

Not long ago my wife and I finally made it downtown for a 
movie in the park--Millennium Park, specifically-
-taking in one of my Top Ten films of all time, 
the 1987 classic The Princess Bride. When I told 
a friend I was going and asked if he was a fan as 
well, he said no. Actually, he was surprised that 
I’m into the film because he thought it was a 
kids’ movie. I told him that it was absolutely not 
a kids’ movie but rather a film of true love and high adventure. 
The City of Chicago’s film series website positioned the 
evening’s presentation this way: “A very special 30th Anniver-
sary screening of the classic tale of love and adventure featur-
ing the beautiful Buttercup, her brave Westley, a bumbling 
prince, an accomplished swordsman, a super strong giant and 
a cast of fairytale characters.” If you don’t know the film, this 
is adequate, I suppose. If you know the film, though, you know 
that it runs much deeper and richer and truer.  

One of the bad guys, Vizzini, often says “Inconceivable” 
when things aren’t going as he thinks they should. Along with 
his kind-hearted minions Inigo and Fezzig, Vizzini kidnaps the 
Princess Buttercup, who has been chosen against her will to 
marry the local prince, but only Vizzini knows the subplot of 
using her capture and death to prompt a war between neigh-
boring kingdoms. Buttercup is distraught about her arranged 
marriage because her true love, a farm boy named Westley 
(who leaves early in the film to seek his fortune) is later cap-
tured and purportedly killed by the Dread Pirate Roberts, thus 
condemning Buttercup to a life without love. The entire movie 
is quotable, but one of my favorite lines comes just before 
Wesley leaves, promising Buttercup that he will always return 
for her. She asks how he can be so sure. “This is true love,” 
Westley answers. “Do you think this happens everyday?”  

Hmmmm. In today’s Gospel, Jesus is discussing church with 
his disciples and says, “If your brother sins against you, go and 
tell him his fault between you and him alone.” If he won’t lis-
ten, Jesus says, “take one or two others along with you, so that 
‘every fact may be established on the testimony of two or 
three witnesses.’” If this doesn’t work, Jesus says, “tell the 
church.” And if your brother still refuses to listen, Jesus says, 
“treat him as you would a Gentile or a tax collector.” I mean, a 
guy can only do so much to embrace a wrong-doer, right? 
Right. But only if we first take into account how Jesus himself 
treats Gentiles and tax collectors. Remember the Canaanite 
woman who asks Jesus to help her daughter? He wants noth-
ing of it, but the woman’s persistent faith moves him to mercy. 
And remember Zaccheus, the diminutive tax collector? Jesus 
invites himself to his home for dinner, for God’s sake! This is 
the true, radical love Jesus calls us to. Inconceivable, you 
know? “You keep using that word,” Inigo says to Vizzini at one 
point in the film. “I do not think it means what you think it 
means.” Agreed, for Christ’s love shows us the way.  

Young - At - Heart 
Young-at-Heart Members:    
So exciting, our first meeting of the season which is tomorrow, 

Monday, September 11, 2017.  Doors Open 11am.  Light Lunch 
served. ($4). 

Just a reminder to bring along all you have been saving all 
summer.   

Many thanks to Audrey Kocylowski for informing us of the 
special program provided by Mariano's Pharmacy.  Mariano's 
will provide a flu shot free of charge to anyone interested.  If 
you are interested, please remember to bring your Medi-care 
card. It is very important to bring the card if you want the flu 
shot.  The pharmacist will also be administering Pneumonia 
shots as well.  Grateful hearts to Pat Jagelski, Rph (Pharmacy 
Manager, Mariano Store in Norridge, Il) for her wonderful work. 

Most grateful thanks to Monday's Master Chef, Greg Mar-
kovic, owner of Simply Chic Beauty Salon  (5936 West Law-
rence Avenue, Chicago, Ill 773-481-9811). Greg's culinary tal-
ents are so very much appreciated. 

Do you see some of the beautiful ladies in this club?  Many of 
them are clients of Simply Chic.  Why not stop by, try out their 
services.  Excellent staff and a wonderful environment to just 
relax.  Thank you also to Leslie and Gina, Greg's super helpers 
today!! 

Sharon can attest to Greg's  artistic talent when it comes to 
hair.   

Thank you to all who brought pennies for the school.  Bring 
your pennies..will our jar be filled today? 

Please keep in your prayers my brothers, Donald and Ray-
mond Pfister.  It is not easy getting older. 

Our sympathies, prayers, and love to Elizabeth Onyszczak on 
the loss of her dear friend Margaret. 

Don't forget, Patty Waszak's Show!   Tickets must be paid 
today.   

 Remember Dues are due today. 
If you are reading my articles and might want to see what we 

are all about, you are most welcome to drop by.  
To the "angels" who dropped ALL the articles in the recto-

ry.  Bless you!!   They are all delivered and have new homes!!   
Thank you to all you dear friends who remembered me on my 

birthday!!!   
.Remember to wear Red, White, and Blue to the meet-

ing.  Remember to fly your flag in remembrance of a day we 
will never forget.   

9/11~September 11th 2001-Attack on the World Trade Cen-
ter.   

If you have any questions call Bernie (773) 594-0163 or Sha-
ron (847) 258-4428 

We thank everyone who put effort towards our 
successful parish campaign "To Teach Who Christ 
Is." We remind everyone as well that the time has 

come to fulfill our obligations and send our de-
clared contributions to the address printed on the 

contribution forms.  
(Archdiocese of Chicago, Gift Processing , PO 

BOX 7256, Kensington Ct 06039-9902)  
May God bless you all for your generosity. 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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W każdą 2 i  sobotę mie-
siąca o godzinie 7 wie-
czorem zapraszamy 
wszystkich chętnych na 
spotkania grupy młodzie-
żowej Effatha! Spotkania 
odbywają się w konwen-
cie!  
Wejście od strony rampy!  

Be OPEN! 

ST. CONSTANCE PARISH MEMBERSHIP FORM 
    Deklaracja Przynależności do Parafii św. Konstancji 

 Check One: 

□  New Registration 

□  Change of Address 

□  Moving out of Parish 

□  Want Envelopes 
 

Wybierz opcję: 

□  Nowo zarejestrowani 

□  Zmiana Adresu 

□  Wyprowadzka z Parafii 

□  Proszę o koperty 

Every 2nd and 4th Satur-
day of the month at 7pm, 
we invite all interested to 
our Youth group  
Effatha!” Meetings are 
held in the convent! 
Ramp entrance! Bring 
Bible  and a joyous heart 
with you! 

 
 

First & Last Name   /  Imię i Nazwisko 

 
Phone  /  Telefon 

 
 

Address  /  Adres 
 
 
 
 

City - State - Zip Code  /  Miejscowość - Stan - Kod pocztowy 

Jubilee Prayer of Consecration 
Hail, Mother of the Lord, 
Virgin Mary, Queen of the Rosary of Fatima! 
Blessed among all women, 
you are the image of the Church dressed in 
the  
Paschal light, 
you are the honor of our people, 
you are the triumph over the mark of evil. 
Prophecy of the merciful Love of the Father, 
Teacher of the Annunciation of the Good News of the Son, 
Sign of the burning Fire of the Holy Spirit, 
teach us, in this valley of joys and sorrows, 
the eternal truths that the Father reveals to the little ones. 
Show us the strength of your mantle of protection. 
In your Immaculate Heart, 
be the refuge of sinners 
and the way that leads to God. 
In unity with my brethren, 
In Faith, Hope and Love, 
I surrender myself to you. 
In unity with my brethren, through you,  
I consecrate myself to God, 
O Virgin of the Rosary of Fatima. 
And thus surrounded by the Light that comes from your 
hands, 
I will give Glory to the Lord for ever and ever. 
Amen. 

Pope Francis has granted a plenary indulgence opportunity for the 
100th anniversary of the Fatima apparitions from November 2016 
till the 26th of November 2017. To obtain the Fatima plenary 
indulgence the faithful must fulfill the ordinary conditions for 
every indulgence, which are: Pray Our Father, and recite the 
Creed, go to Confession and receive Holy Communion, be interi-
orly detached from sin, and pray for the intentions of the Holy 
Father. In addition, they must pray before any statue of Our Lady 
of Fatima on any of the days of the anniversary of the apparitions, 
that is on the 13th of any month from May to October 2017. 

Mass to End Domestic Violence 
The Archdiocese of Chicago Domestic Vio-
lence Outreach ministry invites everyone on 
Domestic Violence Awareness Month Mass 

at Holy Name Cathedral, Saturday, September 30 at 
5:15 P.M. Cardinal Blase Cupich will preside. For 
more information call 773 8413956 or JMBurdu-
lis@gmail.com  
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ  PARAFIALNĄ 
 Parafie w Polsce  mają charakter terytorialny, to znaczy, że do jednej parafii należą wszystkie osoby, które za-

mieszkują w jej granicach.  W Stanach Zjednoczonych wspólnoty katolickie działające w ramach diecezji mają charak-

ter parafii personalnych, tzn. że trzeba do takiej parafii się zarejestrować. Wpis do parafii z jednej strony jest wyrazem 

dobrej woli i chęci identyfikowania się ze wspólnotą katolicką danej parafii czy też Misji duszpasterskiej, a z drugiej 

jest konieczny przy załatwianiu wszelkich formalnych spraw kancelaryjnych m.in. dotyczących zaświadczeń wymaga-

nych do bycia świadkiem do  chrztu, Sakramentu Bierzmowania czy też referencji do szkół, I Komunii św. swojego 

dziecka czy załatwianiu dokumentacji przedślubnej.  W owym „zapisaniu się” chodzi raczej o przyznanie się do swojej 

parafii, tak by w odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do swego 

parafianina czy parafianki, a mówiąc dokładniej, aby proboszcz tej parafii mógł w 

sposób odpowiedzialny wystawić opinię dotyczącą praktyk czy moralności swoim 

parafianom.  Parafianin, jest osobą (lub rodziną), która dobrowolnie zgłosi się do 

biura parafialnego i wypełni kartę przynależności do danej wspólnoty oraz czynnie 

uczestniczy w życiu parafii poprzez udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach 

organizowanych przez swoją parafię.  Deklaracje przynależności znajduje są do-

stępne w biurze parafialnym i z tylu kościoła.  Zapraszamy! 

22-24 września 

 Msza Św. i muzyczne   wieczory wielbienia 
 spotkania biblijne, sport  
 i wiele innych atrakcji 

 
Po więcej informacji proszę telefonować do:  
Doroty Archacki  773 5458581 x.38;  
Romana Harmaty  773 5458581 x.19; 
ks. Pawła Barwikowskiego  773 5458581 x.36 

Zapraszamy całe Rodziny!  

Koszt  $75 od osoby 
(Możliwa jest zniżka dla rodzin) 

Rekolekcje Weekendowe dla 
młodzieży i rodzin  
w  CAMP VISTA 

RITE OF CHRISTIAN INITIATION  
FOR ADULTS 

Becoming Catholic… 
Have you ever thought about becoming a Catholic? It’s not 
uncommon on any given Sunday to find men and woman 
who, although they are not Roman Catholic, choose to wor-
ship with us. Some individuals are spouses of a Catholic. 
Some may have come to a certain point in their lives where 
faith, prayer, and Christian fellowship have taken on new 
meaning. Some individuals may be looking for a Church to 
belong to. If you or a friend or neighbor are feeling the 
nudge of the Holy Spirit to look a little more closely at what 
it means to be a Catholic, give us a call at the parish office: 
773 545 8582 x0 

Spotkanie z Europosłem Ryszardem Czarneckim 
 
Klub Gazety Polskiej Chicago - Illinois ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z 
europosłem PiS , wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego z Panem 
Ryszardem Czarneckim. Spotkanie odbędzie się 17 września po Mszy Św. o 
godz. 7 wieczorem w sali Borowczyka przy parafii św. Konstancji. 
Ryszard Henryk Czarnecki  – polski polityk, historyk, dziennikarz, działacz sportowy, poseł na Sejm I i III kadencji, depu-
towany do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji (od 2014 jego wiceprzewodniczący), były wiceminister kultu-
ry, były przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej i minister-członek Rady Ministrów.  Serdecznie Zapraszamy! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_na_Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej_I_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_na_Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej_III_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_do_Parlamentu_Europejskiego_VI_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_do_Parlamentu_Europejskiego_VII_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_do_Parlamentu_Europejskiego_VIII_kadencji
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W naturze każdego człowieka jest wpisana skłonność 
do podtrzymywania kontaktów i przyjaźni z tymi ludźmi, 
którzy “sprzyjają naszemu dobremu samopoczuciu”. Uni-
ka się natomiast tych, którzy sprawiają nam kłopoty, są 
przyczyną stresów i złego humoru. Czasem daje się ich 
unikać, ale gorzej jest wówczas, kiedy są to członkowie 
najbliższego otoczenia, od których po prostu nie można się 
uwolnić.  

Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan 
Bóg częściej wykorzystuje właśnie “tych trudnych” dla 
naszego dobra. Dobro jednak, które On zamierza w nas w 
ten sposób wydoskonalić może się zdecydowanie różnić 
od tego co sami rozumiemy pod tym pojęciem. 

Skąd bierze się ta “odwrotna kolejność”? Otóż istnieją 
trzy główne przeszkody na drodze człowieka zdążającego 
do swej pierwotnej ojczyzny, czyli nieba. Pierwszą jest 
świat i cały zespół pokus związanych z pragnieniami ma-
terialnymi oraz relacjami międzyosobowymi, drugą szatan 
- osobowe zło i odwieczny nieprzyjaciel człowieka oraz 
trzecią - egoizm i pycha każdego człowieka. Ta trzecia 
przeszkoda jest najtrudniejsza do opanowania i ujarzmie-
nia. Ludzkie “ja” pragnące wciąż zajmować pozycję Pana 
Boga, panoszące się, dumne i niecierpliwe - stanowi miej-
sce, z którego raz po raz “wyrasta” kolejny grzech, nieopa-
nowanie i w konsekwencji nieposłuszeństwo wobec Od-
wiecznej Miłości - Boga. W to serce szatan celuje pociska-
mi pokus: dobrobytu, żądzy władzy i panowania nad inny-
mi, a w konsekwencji do wzrastania w dumę, którą rów-
nież zrodziła pycha. Za nią idzie cały szereg kolejnych 
przekroczeń - które najlepiej znają spowiednicy... 

Pan Bóg jednak zna lekarstwo na pychę człowieka. 
Tym lekarstwem jest pokora i bojaźń, które wyrabia się 
poprzez uniżanie swego serca i świadome, z własnej woli 
przyjmowanie postawy sługi. Taka była misja Jezusa - uni-
żył samego siebie przyjąwszy postać sługi! Nauczył ludzi 
przyjmowania Krzyża i pokornego kroczenia na Golgotę. 
Ta lekcja jest największym we wszechświecie aktem po-
kory jaki kiedykolwiek się dokonał. Dla każdego człowie-
ka jest to wielki znak. Ten zdumiewający symbol mówi 
każdemu sercu: musi umrzeć w tobie pycha, bo ziarno Sło-
wa - życie wieczne nie zakiełkuje. Musi umrzeć w tobie 
chęć poprawiania innych, chęć dominacji, poczucie wyż-
szości, a wzrastać pokora, opanowanie, miłość, dobro, ła-
godność i inne “klejnoty” królestwa. Bóg bowiem jest peł-
nią świętych i nadprzyrodzonych cnót i tylko ci, którzy 
oczyścili serce z brudu pychy mają prawo wejścia do bram 
królestwa.  

 Najbardziej zaś zdumiewającą jest metoda jaką Bóg 
wybrał w “aplikowaniu” lekarstwa chorym na pychę życia 
(czyli wszystkim ludziom zrodzonym w ciele). Istnieje 
takie powiedzenie, że ludzkie serce jest podobne do ka-
mienia, który trzeba obrobić. Kamienie zaś należy ociosać 
i wygładzić. Bóg wybiera więc odpowiednie narzędzia do 
jednej, jak i drugiej metody pracy. Do szlifowania kamieni 
serc ludzkich służą rozmaite okoliczności życia. Do ciosa-

nia zaś - inni trudni ludzie. Kamień trafia na kamień. 
Efektem ich zderzenia najczęściej staje się upokorzenie. 
Ludzie czują się zażenowani swoim nieopanowaniem, 
brakiem rozsądku i cierpliwości. A  nawet jeżeli w pierw-
szym momencie polecą iskry, zrodzi się gniew i posypią 
przykre słowa, to każdy, kto pragnie na serio pojednać się 
z Bogiem pierwszy uniży się, pójdzie przeprosić brata, 
pójdzie uniżyć swą pychę przed kratkami konfesjonału.  

Święci - a więc ci, którzy przeszli przez ten 
“oczyszczający ogień” wielokrotnie przypominali, że nie 
wydarza się w naszym życiu nawet najmniejsza rzecz, 
która nie miałaby przyzwolenia od Pana Boga. Różnili się 
od przeciętnych ludzi tym, że potrafili wykorzystywać 
każdą nadarzającą się sytuację do ujarzmienia swej pychy 
i odwracali potencjalne zło na dobro.  Święty Franciszek 
atakowany słownie przez obcą osobę ujął to w stwierdze-
niu, iż błogosławione są usta, przez które Bóg doświadcza 
jego pychę. Bowiem “gdyby Bóg sam nie pozwolił mu 
tego powiedzieć - nigdy by tego nie wyrzekł...” Wiedział, 
że Bóg wybrał najlepsze narzędzie do tego, aby 
“pociągnąć” go o kolejny stopień bliżej nieba.  

Kiedy więc w najbliższym czasie usłyszymy przykre 
słowo od kogoś bliskiego, gdy denerwują nas dzieci, do-
łoży “swoje” szef w pracy, a na dodatek odwiedzi teścio-
wa z odpowiednim komentarzem... Dziękujmy Panu Bo-
gu! To są nasi duchowi dobroczyńcy. Oto Pan Bóg zaa-
plikował właściwe lekarstwo przeciw naszemu najwięk-
szemu wrogowi. Przeciw pysze i egoizmowi, które są naj-
poważniejszą przeszkodą w drodze do Domu Ojca. 

 
Roman Harmata. 

 

Odwrotna kolejność - kilka słów o duchowych dobroczyńcach... 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓ-
ŻAŃCA ŚWIĘTEGO  
 

Przez cały miesiąc paź-
dziernik serdecznie zapra-
szamy do naszego kościoła 
na Nabożeństwa Różańco-
we połączone z Mszą św.   

 
 
 
 
W JĘZYKU POLSKIM:  
W dni powszednie:    
Godz. 7:00 wieczorem—Msza św. o godz. 7:30  
W niedziele:  
Godz. 6:00 wieczorem —  Msza św. o godz. 7:00  
 
W JĘZYKU ANGIELSKIM:  
W dni powszednie:  o godz. 7:30 rano  
W każdy czwartek wraz ze szkołą o godz. 12:45  

https://www.bing.com/images/search?q=rosary&view=detailv2&&id=5C7CF2AC6B074FB09485C06929B0E478DB5D61BE&selectedIndex=0&ccid=AuU35ujI&simid=608001468574928738&thid=OIP.M02e537e6e8c88e79b98e40cca8f96a4eo0
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DOM SAMOTNEJ MATKI  
im. Św. Rodziny  

 

W drugą niedzielę września każdego roku 
odbywa się Piknik Charytatywny na rzecz 
Domu Samotnej Matki na pięknym terenie 
Casa Italia. W tym roku przypada to 10 wrze-

śnia.  
 Sercem dnia jest Msza święta, po której mają miejsce wy-
stępy artystyczne różnych zespołów muzycznych i tanecznych. 
Uczestnicy Pikniku mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody w 
loterii fantowej. Dzieci będą mogły się bawić i uczestniczyć w 
zorganizowanych zajęciach specjalnie dla nich. Dokładamy 
wszelkich starań, aby co roku Piknik przynosił radość i wesołe 
wspomnienia, zarówno dorosłym, jak i dzieciom.   
 W tym roku zaproszeni zostali panowie z Chorągwi Potoc-
kiego, którzy towarzyszyć nam będą już podczas Mszy świętej, 
a po obiedzie zaprezentują między innymi szermierczy pojedy-
nek, pokaz konnych sprawności husarskich, palenie z muszkie-
tów itp.  Inną 
atrakcją bę-
dzie mecz 
siatkówki: 
lekarze kontra 
siostry z wo-
lontariuszami. 
Sto procent 
dochodów 
zdobytych 
przez piknik 
jest przezna-
czony na 
funkcjonowa-
nie Domu 
Samotnej 
Matce im. św. 
Rodziny w 
Chicago.  
Z modlitwą  
Sr. Marta Ci-
choń MChR  i 
Sr. Krystiana 
Pucik MChR  

UWAGA: Dni Poradnictwa ZUS w Chicago  
 Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że w dniach 
18-23 września 2017 r. w siedzibie Związku Narodowego Pol-
skiego w Chicago odbędą się indywidualne spotkania z eks-
pertami ZUS w sprawie ubiegania się o świadczenia emerytal-
ne z Polski, na które obowiązują zapisy pod numerem tel. (312) 
337-8166 w. 226 lub poprzez e-mail: chicago.legal@msz.gov.pl 
 Oprócz tego 22 września odbędzie się otwarte spotkanie z 
ekspertami amerykańskiego urzędu „Social Security Admini-
stration” dotyczące amerykańskich emerytur, podczas którego 
uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. 
 Porady będą udzielane bezpłatnie. 

Terminy i miejsce 
Spotkania z ekspertami ZUS będą odbywać się od poniedział-
ku 18 września do piątku 22 września w dwóch blokach czaso-
wych: od godz. 10 rano do 2 po południu oraz od godz. 4 
po południu do 8.00 wieczorem, a także w sobotę 23 września 
od godz. 9.00 rano do 2 po południu. Będą one miały miejsce 
w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Chicago przy: 
6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646. Liczba miejsc 
jest ograniczona więc zachęcamy do wcześniejszych zapisów. 
Spotkanie z przedstawicielami SSA odbędzie się 22 września 
2017 r. (piątek) w godz. 16:00 - 18:00, również w siedzibie 
Związku Narodowego Polskiego. Wstęp wolny dla wszystkich 
zainteresowanych. 

Spotkanie z Prof. Piotrem Jaroszyńskim 
 

Zapraszamy na spotkanie 
z prof. Jaroszyńskim 24 
września do Sali ks. Bo-
rowczyka w niedzielę po 
Mszy Św. o godz. 7pm 
 
Tematem spotkania 
będzie: 
Polska: nie zmarno-
wać zwycięstwa. 

 Zapraszamy na spotkanie   
z Filipem Frąckowiakiem  

{synem  Śp. Profesora  Szaniawskiego}  
"Afera reprywatyzacyjna w Warszawie jako 
konsekwencja rządów PO." 
Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 września po 
Mszy Św. o godz. 7pm. (Będzie to Msza z bło-
gosławieństwem relikwiami św. O. Pio.) 
 
Podczas spotkań poruszone będą także sprawy 
obecności wojsk USA w Polsce, upamiętnienia przez USA gene-
rała Ryszarda Kuklińskiego oraz roli Polonii w mediach. 
Filip Frąckowiak, radny Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, 
oraz dyrektor muzeum Izba Pamięci Generała Kuklińskiego.  

Relikwie Św. O. Pio w parafii  
Św. Konstancji 
 
Zapraszamy wszystkich parafian 
na Mszę św. w sobotę 23 wrze-
śnia, podczas której będzie udzie-
lone błogosławieństwo relikwia-
mi św. O Pio. Relikwie Św. O. 
Pio odwiedzają kościoły Stanów 
Zjednoczonych z okazji 130 uro-
dzin świętego oraz 15 rocznicy 
jego kanonizacji.  

mailto:chicago.legal@msz.gov.pl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX_LbY9JDWAhUE_IMKHexMDDoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.radiomaryja.pl%2Fmultimedia%2Fmyslac-ojczyzna-prof-dr-hab-piotr-jaroszynski-35%2F&psig=AFQjCNFFyEFXIwspDZ3fJ
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 Grupa Młodzieżowa  
 

Spotkania grupy młodzieżowej „Effatha” 
odbywają się w druga i czwartą sobotę mie-
siąca o godz. 7pm w Konwencie. Wejście 
od strony rampy. Spotkania prowadzi ks. 
Paweł Barwikowski. Pierwsze spotkanie po 
wakacjach będzie 9 września! 
 

Ks. Paweł Barwikowski: (773) 545-8581 ext.36 
         

                          Wicherki 
 

Grupa dziecięca  „Wicherki” prowadzona przez s. Kingę 
Hoffmann spotyka się we wtorki o godz. 6:00 wieczorem w 
szkole. Więcej informacji można  
uzyskać u Sr. Kingi. Wciąż zapraszamy nowych chętnych. 

 
Sr. Kinga Hoffmann: (773) 545-8581 ext.40 

 
 
 
 

 

Dziecięce Kółko Różańcowe  
 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 
godz. 12:40 po południu spotyka się gru-
pa Dziecięcego Kółka Różańcowego 
Błogosławionej Karoliny Kózki, prowa-
dzona przez Sr. Annę Kalinowską. Po 
więcej informacji prosimy o kontakt z 
Sr. Anną. 
 

Sr. Anna Kalinowska: (773) 526-3995 
 

Oaza Dorosłych  
 

Oaza dla dorosłych spotyka się w pierwszą  i trzecią nie-
dzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1:30 po południu w 
konwencie. Wejście od strony rampy. Spotkania prowa-
dzi p. Roman Harmata.  
 

p. Roman Harmata:  
(773) 545-8581 ext.19 

PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 
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INFORMACJE O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH 
Chrzty…  Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w języku angielskim i 
polskim. Chrzty w języku angielskim są w pierwszą i trzecią niedzielę, a w 
języku polskim w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Rodzice są 
zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu przygotowującym do tego 
sakramentu przed planowaną datą chrztu dziecka. Prosimy o skontakto-
wanie się z biurem parafialnym, aby zgłosić dziecko do chrztu.  
Sakrament Małżeństwa… Archidiecezja Chicago zaleca, aby osoby,   które   
planują   zawarcie   sakramentu   małżeństwa  zgłosiły  się  do biura para-
fialnego co najmniej cztery miesiące przed datą ślubu. Chcielibyśmy i usil-
nie zalecamy, aby w naszej parafii okres przygotowania trwać sześć mie-
sięcy. Prosimy, abyście najpierw ustalili termin w kościele, a następnie w 
innych miejscach. Zapraszamy więc do naszego biura parafialnego naj-
wcześniej jak tylko jest to możliwe . 
Sakrament Namaszczenia Chorych… Prosimy o kontakt z księdzem w celu 
ustalenia terminu przyjęcia tego sakramentu. Przypominamy, że nie wolno 
zwlekać z udzieleniem sakramentu chorych do momentu kiedy osoba bę-
dzie nieprzytomna lub bliska śmierci. 
Komunia Święta dla chorych…  Jeśli ktoś z was lub waszych bliskich choru-
je i chciałby przyjąć Komunię Świętą, to prosimy o zgłoszenie osoby chorej 
do biura parafialnego, do osoby odpowiedzialnej za Duszpasterstwo cho-
rych, aby ustalić datę odwiedzin w domu.  
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ST. CONSTANCE MISSION STATEMENT 
St. Constance Parish is a prayerful, caring, and welcoming 
Roman Catholic community. Originally founded in 1916 as 
an outreach church for Polish immigrants, it is now cultur-
ally diverse. We share a commitment to the stewardship of 
our talents, time and resources. Through the celebration of 
the liturgy, sacraments, and our ministries, we bring the 
Father’s love, Christ’s peace, and the Holy Spirit’s inspira-
tion to one another. Our future lies with tradition, vision 
and change. By embracing the Good News and our Catholic 
identity on our journey toward holiness, we seek to be a 
sign to the world of all that we believe. 

ZADANIE MISYJNE PARAFII ŚW. KONSTANCJI 
Parafia Św. Konstancji jest modlitewną, opiekuńczą i otwartą na wszyst-
kich wspólnotą Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Parafia, która została 
założona w 1916 r., przez polskich emigrantów, obecnie jest zróżnicowa-
na kulturowo. Jako wspólnota parafialna tak podejmujemy nasze zada-
nia, aby jeszcze lepiej dzielić się naszymi talentami, czasem i dobrami. 
Poprzez liturgię, sakramenty i nasze posługiwanie niesiemy miłość Boga 
Ojca, pokój Chrystusa i inspiracje Ducha Świętego do innych. Naszą tro-
skę o przyszłość łączymy z tradycją, ze zdolnością przewidywania i od-
czytywania znaków czasu. Poprzez troskę o Dobrą Nowinę i naszą kato-
licką tożsamość, na naszej drodze do świętości staramy się być dla świa-
ta znakiem tego wszystkiego w co wierzymy. 

SACRAMENTAL LIFE 
Baptisms… We celebrate Baptisms in the English language 
on the first and third Sundays and in the Polish language 
on the second and fourth Sundays of each month. Parents 
must participate in a Baptismal preparation meeting be-
fore a date can be scheduled. To register for a meeting call 
the rectory secretary. 
Weddings… The Archdiocese of Chicago requires  arrange-
ments  for  weddings be made four months in advance. 
We at St. Constance strongly recommend at least  six  
months  before  the  date of  marriage.  You will need to 
meet with our deacon / priest  before  any  other  arrange-
ments are made. Call the rectory for an appointment.  
Sacrament of the Sick…  Call the Rectory to make arrange-
ments for a priest. Please do not wait until the person is 
unconscious or near death.  
Communion Calls… If you or someone you love are ill or 
home bound and would like to receive Communion, call 
the rectory to make arrangements for regular visits. 

TIME CELEBRANTS LECTORS AUXILIARY MINISTERS 

4:30pm 
 

Father P. Barwikowski A. Czesak                                  
V. Gabor                                     

R. Sendra                       D. Walton            Z. Grodecki 
A. Sanders                     I. Klatka                J. Ovist       

7:30 am Father T. Dzieszko A. McGeever                   
M. Klobukowski              

B. Zagroba                     C. Zagroba 
N. Hoffmann                 C. Schiltz     

9:00am 
Polish 

Father P. Barwikowski B. Kolek 
K. Wilk 

Siostry Misjonarki        A. Zamora         
J. Piotrowska                M. Blachaniec      L. Adamus 

10:30am 
 

Father T. Dzieszko Family Mass                             
J. Reynolds                                 

Sr. Perpetua                 H. Nowak              P. Nowak 
J. D’Anna                       F. D’Anna             D. Drozd 

12:00pm Father P. Barwikowski  D. Kosk                              
A. Parisi                              

R. Tagamolila                C. Manno         
J. Baloun  

1:30pm 
Polish 

Father T. Dzieszko D. Strek 
J. Strzelec 

Siostry Misjonarki        J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father P. Barwikowski  R. Harmata 
M. Domożych 

Siostry Misjonarki       R. Radulski             
M. Kaźmierczak           Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  September  16/17   


